
15.04.2020 roku

UWAGA:

1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2' Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisaó ,,nie dotyczy''.

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynaIeżność poszczegó|nych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością

majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a)' AnnaAnas.tazja Ęaj1b.e19e1 nazw!9ko 1o.dowe S!1b"a. 
.

urodzony(a) 12,03,1979 y, 
.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Opocznie

Urzad Gminv w Fałkowie - Skarbnik Gminv

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r. poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)' zgodnie z art.' 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspo|ności majątkowej :

t.

Zasoby pieniężne:

- Środki pienlęŻne zgromadzone w wa|ucie po|skiej:

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej:

- papiery wartoŚciowe: nie dotyc.zy

na kwotę: nie do-lyczy

il.

3. Gospodarstwo rolne:

z tego tytułu osiągnętam w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci. 24'36.5-5.z.|p1zycho-d, 0'00 z|dochód

4. Inne nieruchomoŚci.
powierzch n i a'. 112m' budynek

gospodalcz-y

Działka siedIiskowa
o pow. 0,40 ha

97 0-00,0-0- zl

n!e dotyczy_

o wartości: 46 000'00 zł tytu,l własnoŚĆ
prawny:

o wartoŚci. 15 000'00 zł tytu,l własnośc
prawny:

I

-i-



ilt.

Posiadam udziały w społkach hand|owych - na|ezy

nie dotyczy

oodac |iczbe i emitenta udziałow.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce: nie- dolyczy-

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: 1ię -dgfyczy
tv.

Posiadam akcje w społkach hand|owych - nalezy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:
nie rintvnzrr

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1O% udziałow w społce: ;i;'iliy;;y'

V.

Nabyłem(am) (naby,l moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związkoq komuna|nej osoby
prawnej lub związku metropo|ita|nego następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvczv

vt,

1. Prowadzę działaInoŚć gospodarczą2 (na|eŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności):
nie dotyc,zy

osobiście: nie.dolyczy-

- wspolnie z innymi osobami: n!e dolyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochod w wysokoŚci: n|e do.tyczy

Zarządzam działaInoŚcią gospodarczą |ub jestem
podac formę prawną i przedmiot działaInoŚci):

nie dotyczy

- osobiście: n1e- dotyczy

przedstawicie|em/pełnomocn ikiem takiej działaInoŚci (ńaIeZy

wspolnie z innymi osobami: nie do-ly-czy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie.dolycz-y

vil.
1' W społkach hand|owych (nazwa i siedziba spo,lki): 1j-e doty.czy

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nje doly-czy

jestem członkiem rady nadzorczej (od ri"Jvl. nie ootyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 1ri.e dolyczy j

rl lr
::t1 i'.'/1:,\7,**.' 
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2. W społdzie|niach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie do-lyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 1ie do-lyc-zy

- jestem członkiem komisji l."*i''1li''"l.l"J ki"ovl. ni" ootv..1l

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nle.do-!yc-zy.

vilt.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęÓ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu:

ztytulu ^za;tyud1ienia; P-Z:oz 13313,66 zł brutto, UG 68807,20 zł brutto

umowy ztecenia2478,19 _z,l b1u!!o

SIR 366,00 zł brutto

zwJo! podalku a-kcyzowego 421,0-9 zl
rx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|eŻy
podac markę, mode| i rok produkcji):

VoIkswagen Passat 2006 rok - wspo.łw.łasnoŚc

Nissan Q.as'hqai20.]6 1o'k - w|aspść

X.
Zobowiązdnia pienięzne o wartości powyzej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz waruŃi na
jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jak|ejwysokoŚci):

nie dotyczy



Powyzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1

Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawIenia wolnoŚci.
kodeksu karnego za podanie nieprawdy

[alkp"_w, Qnip
(miejscowość, data)

15.04.2020 roku
n rl I

t14łt4(' I,ifu. nh p-ne{'
(pogprs) 

I

1 Nięwłaściwe skręślić.
2 Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,w formie i zakresięgospodarstwa rodzinnego.. Nię doĘczy radnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych'


